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Forretningsorden for Familielandbrugssektionen  
 

Familielandbrugssektionen er etableret ved fusionen mellem Dansk Familielandbrug og Landboforeningerne i 

2002. Dansk Landbrug traf på et ekstraordinært delegeretmøde den 3. juni 2009 beslutning om at etablere Land-

brug & Fødevarer som en enhedsorganisation mellem Landbrugsraadet, Dansk Landbrug, og Danske Slagterier. 

Fusionen er sket med respekt af fusionsaftalen fra 2002 mellem Dansk Familielandbrug og Landboforeningen for 

så vidt angår sektionens repræsentation i primærbestyrelsen, jfr. forretningsordnen for Primærsiden i Landbrug & 

Fødevarer, vedtaget den 3. juni 2009. 

 

 

 

§ 1: Formål 

Familielandbrugssektionens formål er at 

sikre, at familielandbrugenes særlige er-

hvervspolitiske, faglige, sociale og kulturel-

le interesser bliver varetaget i organisatio-

nen Landbrug & Fødevarer. 

 

§ 2: Medlemmer 

Familielandbrugssektionens medlemmer er 

følgende 13 regionale medlemsforeninger. 

Som regional medlemsforening anses også 

familielandbrugssektioner/valgfora i regio-

nale fællesforeninger i Landbrug & Fødeva-

rer. 

 Vendsyssel Familielandbrug,  

 Nordjysk Familielandbrug,  

 Familielandbruget VEST-Jylland,  

 Familielandbruget SYDVEST,  

 Østjydsk Familielandbrug,  

 Mors, Thy Familielandbrug,  

 Familielandbruget Midt-Jylland,  

 Vejle Amts Familielandbrug,  

 Sønderjydsk Familielandbrug,  

 Fyns Familielandbrug,  

 Sjællandske Familielandbrug,  

 Dansk Landbrug Sydhavsøerne 

 Bornholms Landbrug, Familieland-

brugssektionen. 

 

 

§ 3: Årsmødet 

Årsmødet er Familielandbrugssektionens 

øverste myndighed. Det er årsmødets opga-

ve at analysere, diskutere og udstikke ho-

vedlinier for sektionens virke og politik. 

 

Der afholdes ordinært årsmøde hvert år in-

den udgangen af oktober måned. Familie-

landbrugssektionens Familieudvalgs årsmø-

de holdes som udgangspunkt sammen med 

sektionens. 

Ekstraordinært årsmøde afholdes efter be-

slutning af sektionsbestyrelsen, eller hvis et 

antal af de i §2 nævnte medlemsforeninger, 

repræsenterende mindst en tredjedel af det 

samlede medlemstal, fremsætter ønske her-

om med angivelse af, hvad der ønskes be-

handlet. I sidstnævnte tilfælde skal det eks-

traordinære årsmøde afholdes senest 2 må-

neder efter, at anmodningen er fremsat. 

Skriftlig afstemning blandt de delegerede 

kan efter sektionsbestyrelsens beslutning 

erstatte afholdelse af et ekstraordinært års-

møde. 

 

 

Delegerede 

Stemmeret ved årsmødet har sektionsbesty-

relsen og de delegerede. D.v.s. de delegere-

de til landsdelegeretmødet i Landbrug & 

Fødevarer samt yderligere et antal delegere-

de fastsat af sektionsbestyrelsen, således at 

der som minimum kan deltage 9 pr. region, 

men i øvrigt fastsat ud fra de regionale med-

lemsforeningers medlemstal pr. 1. juli sam-

me år. 

Adgang til årsmødet har de delegerede og 

sektionsbestyrelsen samt gæster efter sekti-

onsbestyrelsens beslutning. Sektionsbesty-

relsen kan beslutte, at en del af mødet af-

holdes som et lukket møde. 

Senest to måneder før det ordinære årsmøde 

udsender Familielandbrugssektionen med-

delelse til medlemsforeningerne om det an-
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tal delegerede, som sektionsbestyrelsen har 

fastlagt, samt den foreløbige dagsorden for 

mødet. Medlemsforeningerne skal senest én 

måned før ordinært årsmøde meddele sekre-

tariatet navne og adresser på de delegerede. 

De delegerede vælges blandt medlemmerne 

af Familielandbrugssektionens regionale 

medlemsforeninger og er valgt for et år ad 

gangen, fra udpegning til årets ordinære 

årsmøde og frem til det næste. 

Familielandbrugssektionen udsender ind-

kaldelse til årsmødet med mindst 14 dages 

varsel ved skriftlig meddelelse direkte til de 

delegerede og med endelig dagsorden. Eks-

traordinært årsmøde kan indkaldes med kor-

tere varsel. 

Bliver en delegeret forhindret i at deltage, 

indtræder en anden i dennes sted efter regi-

onens bestemmelse. Det er medlemsfor-

eningernes ansvar at meddele, hvem der 

skal indtræde som stedfortræder for en dele-

geret i tilfælde af forfald, udtræden eller 

lign. 

 

Forslag 

En medlemsforening kan senest 1. septem-

ber fremsende forslag til sektionsbestyrelsen 

til behandling på årsmødet. Forslaget skal 

ledsages af en kort motivering samt medde-

lelse om, hvem der på forslagsstillernes 

vegne fremlægger forslaget på årsmødet. 

Det indkomne forslag udsendes så vidt mu-

ligt til de delegerede forud for årsmødet. 

Mødet konstituerer sig med valg af dirigent 

og et antal stemmetællere. Dirigenten har 

ansvaret for, at mødet afvikles efter gælden-

de forretningsorden. Taleret på årsmødet har 

sektionsbestyrelsens medlemmer, delegere-

de samt gæster med dirigentens tilladelse. 

 

Dagsorden 

Årsmødets dagsorden fastsættes af sektions-

bestyrelsen, der tillige træffer beslutning 

om, hvem der i øvrigt kan deltage eller ind-

bydes til mødet. 

Det ordinære årsmødes dagsorden skal dog 

mindst have følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Beretning ved formanden. 

3. Valg af formand og næstformand for Fami-

lielandbrugssektionen. 

4. Valg af formand og næstformand for sekti-

onens Familieudvalg. 

5. Valg af sektionens repræsentation i Primær-

bestyrelsen for Landbrug & Fødevarer. 

5. Indkomne forslag. 

6. Eventuelt. 

 

Beslutninger 

Årsmødet er beslutningsdygtigt, når det er 

lovligt indkaldt, og når mindst halvdelen af 

de delegerede er til stede.  

 

Valg 

Formænd og næstformænd vælges ved ab-

solut flertal (mere end halvdelen af de af-

givne gyldige stemmer, blanke stemmer 

medregnes ikke). Valg af disse skal ske på 

baggrund af skriftligt forslag og forudsætter 

accept fra de foreslåede. Opstilles kun én 

kandidat til hver af de nævnte poster, kan 

skriftlig afstemning undlades.  

Valg af de sektionsbestyrelsesrepræsentan-

ter, der ud over formand og næstformand 

indgår i Landbrug & Fødevarers bestyrelse, 

skal ske efter prioriteringsmetoden blandt 

sektionsbestyrelsens øvrige medlemmer.  

Bliver der i valgperioden behov for supple-

ring til kredsen af bestyrelsesrepræsentanter 

i Landbrug & Fødevarer, indtræder de(n) 

person(er), der ved prioriteringsmetoden 

opnåede flest stemmer uden at opnå valg.  

Den efter prioriteringsmetoden først valgte 

er sektionens 2. næstformand. De valgte 

indgår alle i det udvidede sektionsformand-

skab  

Alle valg er for 1-årige perioder, genvalg 

kan finde sted.  

Et årsmøde kan nedsætte udvalg til løsning 

af særlige opgaver. 

Afgørelser 

Afgørelser træffes ved absolut flertal. Ved 

valg til udvalg kan der efter dirigentens be-

slutning anvendes en anden stemmemetode.  
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Dirigenten kan dog lade sager afgøre ved 

håndsoprækning, med mindre mindst 1 

(een) stemmeberettiget protesterer herimod. 

Afgørelse om udtræden af Landbrug & Fø-

devarer i perioden 1.1.2007 og 31.12.2012 

kan i henhold til fusionsaftalen ske ved, at 

de delegerede med kvalificeret flertal på 2/3 

på et årsmøde træffer bestemmelse herom, 

samt at beslutningen efterfølgende bekræf-

tes af 2/3 af de aktive medlemmer i en uraf-

stemning. 

Der føres beslutningsprotokol over lands-

mødets forløb. 

 

§ 4: Sektionsbestyrelsen 

Sektionsbestyrelsen sammensættes af  

 formanden,  

 næstformanden,  

 formanden for Familielandbrugssektionens 

Familieudvalg,  

 den formand eller næstformand som repræ-

senterer Familielandbrugssektionen i Land-

brug & Fødevarers Økologisektion  

 den formand eller næstformand som repræ-

senterer Familielandbrugssektionen i Dan-

ske Deltidslandmænd,  

 som udgangspunkt formændene for repræ-

sentantskaberne/valgfora for planteavl, 

kvæg, svin, havebrug,    

 regionsformanden i hver af de 13 regionale 

medlemsforeninger nævnt i § 2. 

 

I tilfælde af personsammenfald reduceres 

antallet af medlemmer tilsvarende. 

Ethvert A-medlem af en regional Familie-

landbrugsforening er valgbar til sektionsbe-

styrelsen. De regionale medlemsforeninger 

afgør selv funktionstiden for de af dem 

valgte bestyrelsesmedlemmer.  

Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret, 

kan regionen/udvalget sende en stedfortræ-

der. Nyvalg i både regioner og udvalg kan 

finde sted på et hvilket som helst tidspunkt. 

Opgørelsen af medlemstallet i de enkelte 

regioner sker hvert år pr. 20.august.  

 

Sektionsbestyrelsens møder 

Ordinært sektionsbestyrelsesmøde holdes 

mindst 3 gange årligt.  

Indkaldelse til møde sker normalt med 

mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal væ-

re udsendt inden mødet. I særlige tilfælde 

kan møde indkaldes med kortere varsel.  

Sektionsbestyrelsen drøfter erhvervspoliti-

ske spørgsmål af betydning for sektionens 

medlemmer og fastlægger holdningen til 

sager af principiel karakter efter de på års-

mødet vedtagne retningslinier. 

Sektionsbestyrelsen drøfter og tager stilling 

til ændringer i familielandbrugssektionens 

virke og aktivitetsniveau, der ikke kræver 

vedtægtsændringer, men kræver støtte fra et 

flertal i både sektions- og organisationsbe-

styrelsen. 

Desuden tager man stilling til ændringer i 

principperne for Familielandbrugssektio-

nens formål, opbygning, bestyrelsesrepræ-

sentation mv., der kræver vedtægts-

ændringer. Disse ændringer kræver i i med-

før af fusionsaftalen, at 2/3 af sektionsbesty-

relsen går ind for forslaget. 

Sektionsbestyrelsen foretager normalt valg 

til sektionens repræsentation i nævn, råd, 

udvalg, kommissioner mv., men kan overla-

de valget til sektionsbestyrelsens repræsen-

tanter i organisationens bestyrelse.  

Sektionsbestyrelsens møder ledes af for-

manden, og sektionsbestyrelsen er beslut-

ningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, og 

mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. I 

formandens fravær fungerer næstformanden 

som formand. Formanden kan overdrage 

mødeledelsen til en anden. 

I sektionsbestyrelsens møder deltager nor-

malt den medarbejder i Landbrug og Føde-

varer, der er sekretær for Familielandbrugs-

sektionen, samt sagsbehandlere i det om-

fang, det skønnes fornødent. 

Det er sekretariatets ansvar, at der udsendes 

mødeindkaldelser og dagsorden til bestyrel-

sesmøderne. 

Sekretariatet udarbejder referat af sektions-

bestyrelsens forhandlinger og beslutninger 

og sender referatet til sektionsbestyrelsens 

medlemmer til foreløbig godkendelse inden 

14 dage. Endelig godkendelse (udgår) af 

referatet finder sted ved det efterfølgende 

bestyrelsesmøde. Referatet kan tilsendes 
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andre efter sektionsbestyrelsens nærmere 

beslutning. 

Sektionsbestyrelsen deltager i landsdelege-

retmøde og landsformandsmøderne, jf. §§ 3 

og 9 i Forretningsorden for Primærsiden i 

Landbrug & Fødevarer.  

 

Ændringer af Forretningsordenen 

Nærværende forretningsorden vedtages efter 

beslutning om fusionen Landbrug & Føde-

varer i 2009 i henhold til § 5.15 i Forret-

ningsorden for Primærsiden af 3. juni 2009. 

Ændringer godkendes af primærbestyrelsen 

for Landbrug & Fødevarer. 

 

 

 

 

 

Vedtaget på Familielandbrugssektionens 

bestyrelsesmøde den 31. marts 2011, god-

kendt i Landbrug & Fødevarers Primærbe-

styrelse den 3. maj 2011. 

 

 

 


